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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSEIS DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E TREZE. 

 

 Aos dezesseis dias de setembro de dois mil e treze, às dezenove horas e 

cinco minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo 

Vereador Cor Jesus e secretariada pela Vereadora Lucimar. O Presidente convidou a todos 

para a execução do Hino Nacional. O Vereador Welington procedeu à leitura de um versículo 

da Bíblia Sagrada, conforme Resolução nº. 3/2002. Na chamada inicial, feita pela Secretária, 

constatou-se a presença de todos os edis. Havendo número regimental, o Presidente declarou 

aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura da ata da 

Vigésima Sétima Reunião Ordinária, realizada em nove de setembro de dois mil e treze. 

Colocada em única discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente passou a 

palavra à Secretária para que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE 

DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado do Ministério da 

Educação, informando a liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 

26.022,00 (vinte e seis mil e vinte e dois reais). Ofício da PLANAF – Plano de Assistência 

Familiar, em resposta ao ofício nº. 430/2013, da Câmara Municipal. Ofício nº. 430/2013, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1955/2013 – “Autoriza o Município 

de Carandaí a repassar recursos à Associação Comunitária e do Produtor Rural da Ressaca e 

contém outras providências”. Ofício nº. 476/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, 

apresentando a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1950/2013 – “Autoriza 

Executivo a implantar no Município o Programa Porteira Adentro e contém outras 

providências”. Indicação nº 152/2013, da vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 153/2013, 

da vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 170/2013, do vereador Murilo 

Paulino.Representação nº. 24/2013, da vereadora Aparecida Baeta. Representação nº. 

26/2013, da vereadora Aparecida Baeta. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O 

Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências recebidas, comentou-as e 

informou que tais estariam à disposição na Secretaria. Encaminhou a Emenda Modificativa nº. 

1 ao Projeto de Lei nº. 1950/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1955/2013 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento Tomada de 

Contas. O Vereador Osmar Severino no uso do art. 136 do Regimento Interno solicitou a 

retirada de pauta da Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 2/2013, 

sendo o pedido deferido pelo Presidente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente 



 

Ata da 28ª Reunião Ordinária, em 16 de setembro de 2013. Página 2 

solicitou a Secretária que procedesse a leitura do parecer de Redação Final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº. 10/2013 – “Altera dispositivos da 

Resolução nº. 11/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos, 

carreira, vencimentos e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Carandaí”. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou a 

Secretária que procedesse a leitura do parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº. 13/2013 – “Revoga Resoluções”. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou a Secretária que 

procedesse a leitura do parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº. 423/2013 – “Concede gratificação aos servidores da Câmara 

pelo exercício de função de membros da Comissão Permanente de Imprensa e Comunicação e 

dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 

ambos pela aprovação da Emenda Supressiva nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1947/2013 – “Dispõe 

sobre a instituição do Programa Geração Esporte na Cidade e contém outras providências”. 

Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ambos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº. 1947/2013 – “Dispõe sobre a instituição do Programa 

Geração Esporte da Cidade – PROGEC e contém outras providências”. Em primeira 

discussão, o Vereador Naamã Neil se posicionou favorável à aprovação do mesmo. Em 

primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Tendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado 

parecer para terceira discussão e votação, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a 

leitura da Redação Final do Projeto de Lei nº. 1947/2013. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão, a Indicação nº 152/2013, 

da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de limpeza em bueiro em Rua do 

Bairro Cruzeiro. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em 

única discussão a Indicação nº. 153/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a 

necessidade de melhorias em rede de esgoto em Rua do Bairro Novo Horizonte. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o 

Requerimento nº. 170/2013, do vereador Murilo Paulino, solicitando o acionamento da 

Comissão de Serviços e Obras Municipais para averiguar as condições de manutenção em 

calçamento de Rua do Distrito de Pedra do Sino. Os Vereadores Naamã Neil, Geraldo 

Francisco e Murilo Paulino teceu comentários sobre o mesmo. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Representação nº. 
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24/2013, da vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à COPASA, solicitando ligação de 

água em residência da localidade da Matinada. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Representação nº. 26/2013, da 

vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada ao Delgado de Polícia Civil, Senhor Itamar, 

sugerindo a confecção de carteiras de identidade nas Escolas Estaduais Gentil Pereira Lima e 

Francisco do Carmo. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador Murilo 

Paulino, no uso do art. 137 do Regimento Interno, solicitou vistas ao Relatório da Comissão 

de Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada pela ONG “Amor Animal”, 

concernente às condições de funcionamento do Canil Municipal; sendo o pedido deferido pelo 

Presidente. O Vereador Geraldo Francisco solicitou à Presidência que a Emenda Modificativa 

nº. 1 ao o Projeto de Lei nº. 1950/2013 fosse encaminhado, também, à Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. Pela ordem, a Vereadora Aparecida Baeta comentou sobre a 

urgência na aprovação do Projeto de Lei nº. 1955/2013 e falou, também, sobre o Projeto de 

Lei nº. Projeto de Lei Complementar nº. 2/2013. Não havendo Vereador inscrito na Palavra 

Livre, o Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem 

do Dia seria afixada no quadro de avisos e solicitou à Secretária para que procedesse a 

chamada final, constatando a presença de todos os edis. O Presidente agradeceu a presença 

de todos e declarou encerrada a reunião às vinte horas e cinqüenta minutos. O conteúdo 

integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereadora 

Lucimar, Secretária, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada 

pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

Paço Legislativo Municipal “João Luiz Alves de Souza”, 17 de setembro de 2013. 
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